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Ansvarlig  

redaktør: Knut Toresen 

Redaksjon: Jens Christian Berg 

Bladet legges ut gratis på kom-

munens nettside. Neste nr er 

planlagt utgitt i september.  

Fra 15. mai er kontortiden  
kl 0800 til 1500 ved kontorene 
på Bindal rådhus. 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden 
kl 0800 – kl 1500, 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Telefontid på legekontoret 
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 
12.00 
Legevakt 750 34333. 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 

  
 

Nye tilsatte 
Trine Nilsen Bergerud er tilsatt som 
boveileder i 50% stillling. Stillingen 
økes til 100% fra 1. januar 2017. 

Folketallet i Bindal 
 Pr 1. april 2016 bor det 1.475 men-
nesker i Bindal. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
 Bladene vil fortsatt komme ut re-
gelmessig. Foreløpig blir det 5 utga-
ver pr år som nå, men vi ser på mu-
ligheten for å lage flere utgaver.  
Bladene vil bli lagt ut i pdf-format 
på Bindal kommunes nettside. 
Bindal kommune vil ikke lenger sen-
de ut bladet gratis til alle husstan-
der, men tilbyr et abonnement, der 
man betaler inn kr 200,- årlig for 5 
(eller flere) utgaver. Ring Bindal 
kommune på telefon 75032500 hvis 
du vil bestille abonnement. Du kan 
også sende en epost til post-
mottak@bindal.kommune.no. Opp-
gi full postadresse. Vi sender deg 
faktura i posten. 
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Møteplan for politiske møter 

Formannskapet  

Torsdag 15. september 
Torsdag 20. oktober  
Torsdag 24. november 

Kommunestyret   
Torsdag 29. september 
Torsdag 10. november  
Torsdag 15. desember 

Skoleutbygging og hall 
Kommunestyret vedtok den 16.  juni å bygge om Terråk skole og å byg-
ge en ny flerbrukshall med håndballstørrelse innenfor en ramme på 85 
mill. kr. 
 
Vedtaket lyder slik: 
 

1. Terråk skole renoveres/ombygges med utgangspunkt i tegninger av 
05.10.15 utarbeidet av arkitekt Jon Olsen AS., jfr vedtak i k.sak 141/15. 
2. Flerbrukshall Terråk realiseres i 2016 innenfor en samlet ramme for 
skole/hall på kr 85.000.000,- eks. moms, med låneopptak. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud innen kostnadsrammen. 
4. Flerbrukshallen skal ha størrelse 25 x 45 meter (håndballbane), da 
dette gir best totaløkonomi i prosjektet, 
5. Det skal arbeides aktivt opp mot departementet med tanke på fi-
nansiering (offentlig tilskudd). 
6. For å oppnå en optimal løsning på skole og hall, gis byggekomiteen 
mandat til å foreta enkle tilpasninger innenfor kostnadsrammen, her-
under sceneløsning. 
7. Miniatyrskytebane søkes innarbeidet innenfor rammen. 
8. Flerbrukshallens driftskostnader finansieres med forventet inntekt 
av eiendomsskatt på næringseiendommer, fritidseiendommer, våning-
shus og boliger kr 1.825.000,-, samt bruk av disposisjonsfond kr 
178.000,-. 
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Sommerhilsen fra ordfører Britt! 

Snart er vi midtsommers og ferien står for døra, 

alle ønsker seg godt vær og en fin sommer. Det har 

vært en kald vår og en hard vinter for det som skal 

vokse og gro. Mange har mistet planter, busker og 

trær som de har hatt i mange år. Våren er bestandig 

travel i næringslivet og politikken. Nå er vi midt i 

innspurten av kommunereformen som har krevd 

mye tid i vinter og vår, etter at et enstemmig kom-

munestyre 8. desember 2015 inngikk en inten-

sjonserklæring sammen med de øvrige kommune-

ne på Sør Helgeland. For å få utarbeidet et forslag til intensjonsavtale, 

om mer forpliktende samarbeid i en kommuneblokk. Samtidig som det 

var svært viktig for Bindal å få aksept for delt forvaltningsløsning slik vi 

har i dag. 

I forbindelse med grensejustering på Austra, hadde vi besøk av fylkes-

mennene fra begge fylker 20. april. Det ble arrangert befaring på hele 

øya, slik at alle er kjent med forholdene og har et godt grunnlag å ta be-

slutning på. Det ble avholdt folkemøte på Vonheim samme kveld. Etter 

møtet ble det besluttet ny spørreundersøkelse for alle over 18 år på hele 

Austra. Siste undersøkelse viser at hele 68% av befolkningen ønsker å 

være Bindalinger ved en eventuell grensejustering. 

Det ble avholdt to folkemøter og et ekstraordinært kommunestyremøte 

før felles kommunestyremøte 31. mai i Brønnøysund.  

I ekstraordinært kommunestyremøte 30. mai ble vedtaket  14 – 2 for råd-

mannens forslag med små justeringer i punkt 3 og 6 i intensjonsavtalen 

(Det var 16 representanter i møtet). 

Vi reiste heim fra Brønnøysund 31. mai, uten avtale mellom kommunene 

på Sør Helgeland. Bindal, Sømna og Vega hadde enstemmige vedtak om 

et omforent forslag med utgangspunkt i  rådmennenes forslag, inklusive 

Bindals justeringer til intensjonsavtale og vedtak. Brønnøy hadde eget 

forslag med enstemmig tilslutning. Vevelstad trengte mere tid og utsatte 

sin beslutning til 15. juni. Nå venter vi spent på hva som blir resultatet i 

Vevelstad og hva Brønnøy tenker om framtida. Jeg ønsker å takke politi-

kerne i Bindal for konstruktive møter og enstemmighet i kommunestyret 

i Brønnøysund. Det gir mot og energi til å stå på videre. 
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15. mars hadde Bindal kommune første befaring på Holm fergjeleie, 

sammen med 2 personer fra vegvesenet og 3 representanter fra ferge-

mannskapet på MF Lysingen. Mannskapet er skeptiske til 90 bilers ferje, 

det vil skape store utfordringer i Vennesund. Vi avventer nå dialog og 

videre utredning for hva som er den beste løsningen. 

Oppstillingsplasser, tilfredsstillende kapasitet og frekvens på avgangene 

er det viktigste i forhold til sikkerhet og ventetid. 

12. mai hadde Bindal besøk av fylkesordfører, fylkets varaordfører og 

øvrige gruppeledere på fylkestinget. De fikk sett utfordringene ved Holm 

fergeleie, bedriftsbesøk hos SinkabergHansen, utfordringer ved etable-

ring av kai på Brukstomta Næringspark. Veienes til dels dårlige forfat-

ning og nødvendig rassikring ble de også gjort kjent med, inkludert Troll-

dalen som er den største flaskehalsen på FV17 for Sør-Helgeland. Vi 

henstilte til å samarbeide med Trøndelag om veistrekningen Årsandøy - 

Foldereid. 

Forhåpentligvis kommer de i gang med videre utredning av gabbro-

forekomstene på Bindalseidet. Er det slik de håper, kan det på sikt utløse 

20-30 arbeidsplasser og 40-50 års drift. 

Det ventes spent på en avgjørelse om konsesjon for vindmølleparken i 

Kalvvatnan. Vi håper på en avgjørelse før sommerferien, men har ikke 

fått noen lovnad om det. 

Påbygget for nye arbeidsplasser ved Bindalseidet skole er under oppfø-

relse. Likeså ny butikk på Terråk og ombygging av gamle dørlagret til 

produksjonslokale på Brukstomta Næringspark. Det er godt å se at ting 

som er vedtatt iverksettes. Utvidelsen av Terråk barnehage skal også stå 

ferdig i løpet av året. 

Vi ser alle fram til Nordlandsbåtregatta på Terråk,  Bindalseiddagan , 

grøtfest i Harangsfjord, bygdedag på Helstad/Bangstad og fiskefestival i 

Åbygda. Det er arrangement med lang tradisjon, som mange utflytta bin-

dalinger ser frem til å komme heim til, for å treffe gamle kjente.  

Vi må alle være stolte av Bindal og den store dugnadsinnsatsen som leg-

ges ned rundt om i bygdene våre. Det fører til større samhold og store 

inntekter til lag og foreninger. 

Vi håper på god sommer med vekslende vær for alle som er avhengig av 

gode avlinger, og alle oss andre som bare skal nyte ferien og sommervar-

men! Husk det er lov å tilbringe ferien i nære omgivelser. 

God sommer ønskes alle bindalinger! 

Med vennlig hilsen   Britt Helstad   Ordfører 
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Terråk Jeger– og fiskerforening 
Årets høsttur går til 
Frøyningen 2.- 4. 
september. Der leier 
vi en stor hytte med 
båter og med plass til 
18 personer, og som 
har alt av fasiliteter.  
 
 
Du finner bilder og beskrivelser ved å gå inn på inatur.no - Frøy-
ningsheimen. Hytta ligger i Namsskogan kommune, i retning Kalv-
vatnan. Vi slipper å kjøre forbi bommen, men derfra er det ca. 2 
km gange fram til hytta. Det er også mulig å skysses over med båt 
om noen ønsker det. Frøyningsheimen blir base for den aktuelle 
helgen. Ved stor påmelding (over 18 personer), er det mulig å ta 
med telt/lavo mm. 
Med utgangspunkt i «basen» er det mulig å vandre rundt i fjellhei-
men, fiske i andre vann, ta toppturer osv. Alt etter interesser. 
Hva angår fisking undersøker vi om det er mulig med en pakkeløs-
ning for et visst antall personer, der vi kan få ett felles fiskekort for 
denne aktuelle helgen. 
Vi oppfordrer dere til å melde dere på så tidlig som mulig, slik at vi 
får oversikt over behovet for buss. Må påregne en egenandel. 
 
Mer informasjon kommer når detaljene er på plass. 
Påmelding til Elin Gangstø på tlf. 975 98 265 innen 20. august. Du 
trenger ikke å være medlem i TJFF, dette er for alle turglade fra 
fjern og nær. 
 
Helga 13.—14, august har foreningen familietur til Glømmen.  
Man trenger ikke være medlem. Påmelding innen 10. august til 
Ann Katrin Nilsen på tlf. 909 28 507, eller Elin Gangstø på tlf. 975 
98 265. 
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Hildringen aktivitetsgård 

Sommerprogram 

Paintball 
Påmeldingsfrist minst 1 døgn før  hvert ar-

rangement. Ta med drikke, stødige sko, lang 

bukse, genser 

Terråk (Hildringen): mandag 11. juli og søndag 7. august, kl 1500 til 

2000. Oppmøte Terråk båthavn. 

Bindalseidet: Mandag 25. juli og mandag 22. august, 1200 til 1600, 

oppmøte ved dagsenteret. 

Hildringen: mandag 18. juli kl 1500 til 2000, og onsdag 31. august kl 

1200 til 1600. 

  

Klatring og rapellering 
1.— 3. klasse sammen med en forelder/ansvarlig søsken. 

Terråk onsdag 29. juni kl 1600 til 200 ved Mattiasmoen. 

Bindalseidet onsdag 10. august kl 1200 til 1600. Oppmøtested kunngjø-

res senere. Husk drikke, stødige sko, langbukse. 

 

Aktivitetsdager (fra og med 5. klasse) 

Hildringen: søndag 28. august og søndag 18. september kl 1000 til 

1600. 

Det blir servert enkel grillmat. Ta med ryggsekk med ekstra klær og 

regnklær, stødige sko, ludetnsj og drikke. 

 

Halloween 

29. oktober, for 6. klasse og eldre. Påmeldingsfrist 1. oktober. 

Hildringen. Møt opp i kostyme. 

 

Leir 
Fredag 8. juli kl 1500 til, søndag 9. juli kl 1700. Ta med telt, underlag, 

sovepose, toalettsaker, ryggsekk med ekstra klær, regnklær, stødige sko 

og brus og snacks. OBS Ny dato kommer pga krasj med Bindalseid-

dagan! 



Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk    Tlf: 75031744    mobil: 48299650 

frivillighetssentralen@bindal.kommune.no org.nr. 987 753 269 
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Bindal frivilligsentral  

feirer i år 25-årsjubileum 
 

Vi har stand under Nordlands-

båtregattaen på Bindal museum 

lørdag og søndag.  

Lørdag 9. juli har vi stand på 

Bindalseid-dagan. 

 

Her vil vi vise fram vårt jubi-

leumshefte med tilbakeblikk 

på 25 aktive år. Loddsalg. 

Kom innom og slå av en prat 

med oss! 

Bindal sykehjems venne-

forening har grillfest  

onsdag 22. juni.  

Bra Nok spiller. 
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”Hva er viktig for deg–dagen” markeres i Bindal 
Dagen er en nasjonal markering en gang pr år (i juni), der helsepersonell 

spør pasientene hva som er viktig for dem. Det er KS og Kunnskapssente-

ret med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, 

som står bak satsningen. 

Nasjonalt nettverk har jobbet med å lage gode pasientforløp, der tjenester 

skal tilpasse deg brukernes behov, slik at pasientene blir i stand til å klare 

seg mest mulig lengst mulig selv. Dette gir en helsefremmende og bruker-

orientert tjenesteutvikling. 

Hverdagsrehabilitering sees på som en helsefremmende og brukerorien-

tert tjenesteutvikling. Følgeforskning fra Norge viser nå at hverdagsreha-

bilitering gir gode effekter for pasienter. Det viser også at de med dårligst 

utgangspunkt fikk mest framgang. Gjennom øvelser og trening blir den 

enkelte satt i stand til å mestre oppgaver i dagliglivet som sykdom og 

svekkelse har redusert.  Bindal kommune kan nå tilby denne tjenesten til 

brukere og pasienter som kan ha nytte av dette.  Det er gjennom koordi-

nerende enhet at tjenesten kan tildeles. 
 



Bindal bygdetun 

Bindal bygdetun er en autentisk 

husmannsplass, som var underlagt 

husmannsordningen helt frem til 

1981.  

 

Åpningstider i sommer (fra 29. 

juni):  

Onsdag til fredag 11.00 til 16.00.  

 

Ut over dette holder museet åpent 

på forespørsel. Fra og med august 

er museet åpent mandag til fredag 

kl 09.00 til 14.00 
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Ny stedlig ansvarlig i Bindal:  
Astrid Nilssen er tilsatt som 

Helgeland Museums ansvarli-

ge i Bindal. Nilssen tiltrer i 

slutten av juni.  

Astrid Nilssen er 28 år gammel, og er ut-

dannet innen naturforvaltning og kultur-

minneoppsyn. Hun har tidligere arbeidet 

i engasjementsstillinger i Bindal kommu-

ne, blant annet med arkiv. 

Bindal museum 
Bindal museum er et nytt museum 

som ligger i sentrum av Terråk.. 

Museet er et flerbrukshus og en 

møteplass.  

Åpningstider  i sommer: (fra 27. 

juni) 

Onsdag til fredag kl 11.00 til 

16.00. 

 

Velkommen på museum! 

Kunst– og fredsleir for ungdom 
Fra 8. til 16. juli arrangerer Peacepainting en samling for ungdom fra Tu-

nisia, Kroatia og Norge. I samarbeid med Narvik-senteret, som arbeider 

med menneskerettigheter og fredsbygging, vil stiftelsen Peacepainting i 

Bindal samle 24 ungdommer til maleverksted og fredsbyggende aktivite-

ter en uke på Terråk. Uka avsluttes med et åpent arrangement lørdag 16. 

juli. Se oppslag. 
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Bindal kulturskole opplever en betydelig økning i antall sø-

kere til elevplass i kulturskolen for neste skoleår.  Innevæ-

rende skoleår har kulturskolen hatt 36 elever.  Skoleåret 

16/17 har vi 51 søkere.  Dette gir en økning på hele 42%.  

Velkommen til nytt skoleår i uke 34! 

 

God sommer! 

Hilsen rektor Tom Antonsen 

IL KULA Sommertrimmen 
 

Turene går i år til  

-Nonslia 

-Brennhatten 

-Kjærlighetsstien 

-Gundagammen 

-Øvervatnet 

 

 
 

-Vardefjellet i Skauvika 

(Skauvikfjellet) 

-Rislisletta 

-Omformeren på Lysfjord 

(Innkjøring på veien  ovenfor 

Lysfjord. Parkering ved skur 

litt lenger inn). Sommertrim-

men avsluttes 15. september. 
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Bindal Utvikling AS 

Ny profil for Heilhornets rike 
Bindal Utvikling har utarbeidet en ny profil som ble vedtatt i styret 28. 
april, og prosjektleder Anja Tjelflaat som har jobbet med dette arbei-
det gjennom vinteren forteller at - God kommunikasjon handler om å 
bygge identitet og etablere fellesskap og eierskap, skape engasjement 
og fremtidstro, derfor har vi lagd en kommunikasjonsplattform og ut-
arbeidet en ny profil. Arbeidet er bygget på historiene som finnes i 
kommunen samt verdiene og visjonen til Bindal kommune. Positiv pro-
filering er noe det settes stor fokus på fremover, og vi skal bruke det 
neste året på å implementere profilen i bl.a. brosjyrer og nettsider.   
- Vi ønsker også  virksomheter velkommen til å bruke symbolet sam-
men med egen logo, for en felles vinn-vinn profilering av seg selv og 
egen kommune. Bindal Utvikling skal ha stand på Nordlandsbåtre-
gattaen og på Bindalseiddagene – kom gjerne innom for en prat om 
profilen eller annet du måtte ha på hjertet, avslutter Anja. 
 

Innovasjonsstøtte: 
Peacepainting har fått 50.000,- i støtte for å utvikle en ny forretningsmodell for 
prosjektgjennomføring i samarbeid med Apriori. Prosjektet har en ramme på 
100.000,-. 
Arne Bangstad Consulting har fått 19.000,- i støtte til utvikling av  
styreseminar, prosjektet har en ramme på 38.000,-.  
Bindal pukk og grus er gitt 216.000,- tilskudd til steinprøver. 
 

www.bindalutvikling.no 

Møt Bindal Utvikling på stand: 

Nordlandsbåtregattaen lørdag 25 juni på Terråk 

Bindalseiddagene lørdag 9. juli på Bindalseidet 

http://www.bindalutvikling.no
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Bindal formannskap, ledergruppen og styret for Bindal Utvik-
ling var nylig på ”Kunnskaping-tur” til Åfjord og Stokkøya for å 
få innsikt i strategier og verdivalg. Målet er kunne skape sin 
egen fremtid - uten å ta med seg fortiden.  
 

Nina Langklopp og Roar Svenningsen, 
grundere bak Stokkøya strandbar og 
Bygda 2.0,.–  

Her er ordfører Britt Helstad sammen 
med Åfjordordfører Vibeke Stjern. 

 

Bindal Utvikling AS 

Strandbaren ble 

bygd i 2005, og er en 

viktig del av Stokk-

øya, og holdes fram 

som et nytt 

”fyrtårn”, spenstige 

byggverk i sjøkan-

ten.. Anlegget har 

fått mye oppmerk-

somhet både fra ar-

kitekter og turistnæ-

ringen. 

Side 14 
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Gruppen samlet i Bygda 2.0. på Stokkøya, Åfjord. Fra venstre bakerst: 
Kjell Andersen, Knut Toresen, Wenche Næsvold, Karoline Velde, Olav 
Nyholmen og Trond Dekko Andersen. Fremre rekke: Marit Dille, Anja 
Tjelflaat og Ruth Skjelsvik 

Åfjord Utvikling ved 
Rolf Øia og Anne-Lise 
Haugdal Humstad (til 
høyre) gav en klar 
presentasjon av 
hvordan de jobber 
med utgangspunkt i 
attraktivitetspyrami-
den og behovene til; 
beboere, bedrifter og 
besøkende. Spen-
nende fokus. Anja 
Tjelflaat i Bindal Ut-
vikling til venstre på 
bildet. På strandba-
ren på Stokkøya. 

Side 15 
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Topp Lengde Høyde Gangtid 

1. Heilhornet 5,4 km 1058 moh Ca 3,5 timer, krevende 

løype 

2. Olderbakkfjellet 3,8 km 533 moh  Ca 2 timer 

3. Holmshatten 3,9 km 620 moh Ca 3 timer 

4. Otervikfjellet 2,6 km 448 moh Ca 2 timer 

5. Svartåstjønnet 1,8 km 180 moh Ca 1 time 

6. Tyskenghatten 3.2 km 538  moh Ca 2 timer. Ny topp i 

2016 

7. Mulingen 1,5 km 321 moh Ca 1 time 

8. Skarstadfjellet 2,8 km 470 moh Ca 1,5 time 

9. Kommelåsen 0,7 km 129 moh Ca 20 min 

10. Åkvikfjellet 1,6 km 289 moh Ca 1,5 time 

Årets topper i Topp10 

I år blir Kvitnesodden avløst av Tyskenghatten. I tillegg 
har Åkvikfjellet fått en ny adkomst. Nå starter turen ved 
Bøkestadvatnet isteden for i Åkvika.   
 

Alle turmålene har bok liggende ut året rundt. Bøkene 
blir byttet ut rundt den 15. september hvert år. Av hen-
syn til elgjakta bør en være ferdig med turene innen 
slutten av september. 



 

 

Båtsaumen Side 17 

Tyskenghatten på Austra er nytt turmål. Hele turen går i Leka kommune, 

men når du kommer på toppen, står du på grensen til Nærøy og Bindal, 

og har godt utsyn i alle retninger. Turen tar ca 1,5 til 2 timer hver vei, 

og har jamn stigning. Du går stort sett på fjell, men det er noen partier 

over myr. Start ved Sørgutvikvatnet. 

Tyskenghatten er ny topp i år 



 Kulturkveld torsdag 7. juli i storstua på Bindalseidet 
Dørene og baren åpner kl 1800.   Middag med lokalprodusert laks, des-
sert, kaffe og kaker kl 1830. (Vi må ha minimum 100 påmeldte) 
K3 300,- pr pers. Vi har betalingsterminal. Påmelding til Magnar Bøke-
stad, tlf 99273878 eller e-post til magnar@boekestad.no. 
Vi avslutter salget kl 2200. Frist for påmelding er 3. juli.  
Arrangør: Bindalseidet songlag. Hovedsponsor er SinkabergHansen. 
Vi får besøk av: 
 Bindalseidet skolemusikk, Adrian Jørgensen, Leah Jørgensen 

Ida Therese Kveinå , Jørund Lislien, Dag Christer Brønmo, Sissel 
Kveinå Tonstad og Svein Tonstad, Julie Vikestad Olsen.  
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Andre aktiviteter torsdag 7. juli 

Guidet tur til Heilhornet. Oppmøte på Vikestad ved fellesbeite kl 10:00. Gudstje-

neste ved Gundagammen. 
 

Pubaften fra kl 2100 på Cafe 2 stuer, med musikk av Adrian Jørgensen,. 

Bindalseidet velforening er arrangør av Bindalseid-dagan som arrangeres annen 

hvert år. Vi ønsker at Bindalseid-dagan skal være et arrangement som er med 
på å skape trivsel og tilhørighet blant oss som bor i kommunen til daglig, men 

også at de som er utflytta kan ha noen fine dager hjemme når de er på besøk.  
Bindalseid-dagan er en viktig inntektskilde for foreningen. Inntekten går i ho-

vedsak til veglys og vedlikehold av disse, samt vedlikehold av parken. Vel-

foreningen forsøker også å gi bidrag til andre lag og foreninger i bygda ved 
behov. Vi håper alle stiller opp på denne dugnaden som er et stort løft for byg-
da, og at mange kommer til Bindalseidet denne helga.  
 

Alle er hjertelig velkommen! 
 

Hovedkomiteen 2016, Tina Kveinsjø, Eli H. Åsaune, Martin Kvarsvik, Jørund 

Lislien, Dag Christer Brønmo og Marita Næsvold Kveinsjø. 
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Fredag 8. juli 
Fiskekonkurranse i Kalvika fra kl 1200. Båtforeningen arrangerer.  
Åpning av dagene kl 1500 i parken: Utdeling av ”Oppmuntringsprisen”,  
premieutdeling etter fiskekonkurransen og underholdning. 
Utstillinger og boder er åpne kl 1530-1730. 
Revy kl 2000 med revygruppen "Steintolljåt" i hallen. 
Fest kl 2100 med musikk av B-Gjengen i parken. 

 
 
 

Offisiell åpning av ballbingen ved sko-

len. Fotballaktiviteter for barn 

Sightseeingtur med helikopter. Midt-

norsk helikopterservice 

Søndag 10. juli 
Kl 1200 Familiedag ved Bøkestad-

vannet. Salg av grillmat 
Kl 1600 Fotballkamper på gressba-

nen. Følg med på IL Kula sin face-
bookside for mer informasjon når 

det nærmer seg 

Familiekonsert og allsang i parken med Adrian Jørgensen. 
Fest med musikk av Clearwaters. 

Lørdag 9. juli 

Adrian 

Clearwaters 

Kl 1100 –1800 Utstillinger og boder er 

åpne.  
- Salg av mat og kaffe i teltet. 

- Det blir skattejakt for barn.  
- Hildringen aktivitetsgård arrangerer 

paintball og bueskyting ved barneha-

gen.  
- Hesteridning. 

- Bruskasseklatring.  
- Det blir selvfølgelig salg av tradi-

sjonsmat i teltet. 
Kl 1600 - Allsang i parken med Adrian 

Jørgensen. 

Kl 2100 -Fest i parken med Clearwaters  
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Nordlandsbåtregattaen 2016  

 for 38. gang  -   24. - 26. juni 

Velkommen til regatta! 
Terråk idrettslag kan igjen ønske velkommen til tre dager med 

folkefest og kystkultur. Landets beste festmusikk er på tur til 

Bindal, og når vi får både sol og god bør på fjorden, er vi ga-

rantert nok en vellykket regatta. Les mer om programmet på 

idrettslaget nettside og Facebook.  

Hellbillies er ventet 

på scenen ca.  

kl. 21.00. B-gjengen 

går på scenen ca  

kl 2300, og holder 

trykket oppe til  

festen er slutt. 
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Bestill helgepass og enkeltbilletter til festene 

under årets Nordlandsbåtregatta på Billett-

service: 

Helgepass kr 630,- inkl. avg. (Må kjøpes in-

nen 24.06. kl. 17.00). Kan kun kjøpes på 

ticketmaster.no (Billettservice). 

Kun fredag kr 480,- inkl. avg. (Må kjøpes 

innen 24.06. kl. 17.00). Pris ved kjøp ved inngang er kr 550,- 

 

Kun lørdag kr 375,- inkl. avg. (Må kjøpes innen 25.06. kl. 

17.00). Pris ved kjøp ved inngang er kr 450,- 

 

 

Dørene åpnes kl. 20.00 begge dager. 

 

Rune Rudberg Band og Contiki 

vil veksle på å spille fra ca. kl. 

21.00 lørdag. 

Velkommen! 
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Utvidelse av Terråk barnehage 
Nå i juni starter arbeidet med å utvide Terråk barnehage. Ar-

beidet har en ramme på 3,5 mill. kr eks mva, og skal være fer-

dig til jul i år. Det er Birger Pedersen AS, Namsos, som har 

fått anbudet. Andre leverandører er Nils Lund og Rørlegger1. 

Utvidelsen vil gi plass til inntil 45 barn i barnehagen.  

Barnehagen hadde i 2015 samme barnetall som i 2014. Forde-

lingen internt mellom barnehagene var litt forskjellig. Terråk 

er største avdeling, men hadde en nedgang fra 36 til 31 barn. 

Bindalseidet hadde en oppgang fra 19 til 23, mens Kjella gikk 

opp fra 9 til 10 barn. 

Høsten 2016 ligger det an til å bli 37 barn på Terråk, 8 på 

Kjella og 21 på Bindalseidet. 
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Tilbygg Bindalseidet skole 
 

Lærerne ved Bindalseidet skole har nå tatt i bruk det nye til-

bygget. Det har blitt plass til garderobe og kontorplasser for 

15 personer ved skolen. 
 



St.Hansfeiring ved ungdomshuset 
på Årsandøy  
kl 1700 starter vil med bål, grilling 
og aktiviteter. Salg av rømmegrøt 
og grillmat. Gratis kaffe. Natursti, 
konkurranser og aktiviteter for barn 
og voksne. Loddsalg. UL Framsteg. 

St.Hansfeiring i Åbygda  

Ved Aunvatnet Kl: 18.00. Aktiviteter : 

Fiskekonkurranse,  hesteskokasting, 

segling, padling, bading og kanskje 

en liten quiz. Salg av rømmegrøt fra 

kl 1900. Åbygda IL. 

St.Hansfeiring på Holm 
Kl 1900 ved grilhytta. 
Salg av rømmegrøt med spekemat, 
pølser med brød, brus og kaffe. 
Arr.: Nord-Vestrand aktivitetslag 
 
NORDLANDSBÅTREGATTAEN  
Fredag 24. – til søndag 26. juni på 
Terråk. Terråk IL arrangerer kappro-
ing og segling over to dager. 
Fredag spiller Hellbillies og  
B-gjengen. Lørdag spiller Rune Rud-
berg Band og Contiki.  
 
Åbygda Grand Prix søndag 10. juli. 
Aktivitetsdag søndag 4. september 
 

SOMMERKONSERTEN 
Sommerkonserten i Åbygda blir lør-
dag 23. juli på Åsen. 

BINDALSEID-DAGAN 7.—10. juli 
Torsdag: Guidet tur til Heilhornet. 
Kulturkveld i hallen. 
Fredag : fiskekonkurranse i Kalvi-
ka, revy og fest. 
Lørdag: tradisjonsmat i hallen, rid-
ning, familiekonsert med Adrian 
Jørgensen, fest med Clearwaters.  
Søndag: familiedag ved Bøkestad-
vannet. 
 

Grautfesten i Båtneset er lørdag 
23. juli. 
 
Indre Bindal skytterlag arrangerer 
samlagsstevne på Helstad skyte-
bane  12. og 13. august. 
 
Bygdadag på Helstad/Bangstad 
Lørdag 20. august. Motbakkeløp. 
Barneløp. Aktiviteter som natursti 
og skyting for alle mellom 0-100 
år. Matsalg på ungdomshuset. 
Kaffe og kos på Mon Amour. 
 
Bygdekinoen bytter dag på Terråk 
i høst. Det blir mandagene 29.08, 
24.10, 21.11 og 19.12.  
 
Mandag 26.09 kommer Nordland 
Teater til Terråk med forestilling-
en ”Kunsten å vekke døde fluer til 
live”. 

Kulturkalender sommeren 2016 
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